
-a a trabalhar em favor da insti
tuição. Da comunicação adequa
da surgirão grupos de trabalho, 
projetos colaborativos, resoluções 
de problemas, enfim, o cenário 
ideal para uma gestão cooperati
va. “O diretor tem que ter facilida

de de se comunicar, para defender 
as suas ideias. E precisa compreender 
que quando ele tem uma ideia e 
compartilha com outros, essa ideia 
passa a ser de um grupo, tor
nando-se mais forte e mais ri
ca", comenta Helena Machado
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de Paula Albuquerque, douto
ra em Educação e coordenado
ra do curso de especialização em 
Gestão Educacional e Escolar da 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).

Essa troca de experiências e 
o compartilhamento de infor
mações estimulam o comprome
timento de colaboradores e alu
nos, incluindo-os como peças 
fundamentais para o sucesso da 
instituição. Esse é um dos maio
res desafios do gestor escolar, se
gundo Rosane Carneiro Sarturi, 
doutora em Educação e coorde
nadora do curso de especializa
ção em Gestão Educacional da 
Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). "Para que o co
letivo assuma a responsabilidade 
e o seu protagonismo no espaço 
da gestão escolar, é preciso pro
mover a reflexão acerca das prá
ticas existentes, definindo o per
fil dos sujeitos que constituem a 
comunidade escolar, oferecendo 
a oportunidade para que todos 
possam se manifestar e deixando 
transparecer nas sistematizações 
dos debates as falas dos sujeitos 
no documento final."

Ou seja, ouvir e dar voz aos 
colaboradores são formas de va
lorização do indivíduo, mas, 
principalmente, uma contri
buição fundamental à própria 
gestão. Por isso, a condução da 
equipe de trabalho deve ser fei
ta, segundo Rosane, com base 
nos princípios da participação, 
diálogo, compromisso e coerên
cia. Ela ressalta que se deve pri
mar pelo respeito aos diferentes 
saberes, desenvolvendo a capa
cidade de escutar o outro e in

teragir com o gru
po. "Partindo do 
princípio de que a 
gestão escolar não 
é exercida ape
nas por um repre
sentante, mas por 
toda a comuni
dade escolar, o ges
tor necessita estar 
consciente do seu 
'inacabamento', possuir o con
trole da sua ansiedade e buscar 
a mediação dos conflitos, seja 
de natureza administrativa, fi
nanceira ou pedagógica", afir
ma.

Assim, a solução 
de um problema 
pode estar próxima, 
na ideia apresen
tada por um cola
borador da escola. 
Justamente por is
so, Helena defende a 
importância da tro
ca contínua com as 
outras pessoas. "O 

gestor escolar precisa ter humilda
de para reconhecer que às vezes al
guém tem uma alternativa de solu
ção melhor do que ele. E, para isso, 
precisa discutir os problemas e dar 
abertura ao trabalho coletivo", diz.
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GRUPOS DE TRABALHO 
A atuação do coletivo não se limita a 
conversas e discussões. O gestor esco
lar precisa contar com uma equipe de 
trabalho confiável e eficaz para de
legar funções administrativas, uma 
vez que precisa atuar em diferen
tes aspectos - financeiro, pedagógi
co, técnico, político, entre outros. "É 
fundamental formar uma equipe de 
trabalho em que os problemas sejam 
discutidos, divididos e assumidos por 
todos. A escola é muito complexa e 
o gestor precisaria ser um super-ho- 
mem para conseguir fazer tudo sozi
nho", comenta Helena.

Segundo ela, a gestão escolar ne
cessita de um diretor que, acima de 
tudo, é competente para formar gru
pos que compartilhem as responsa
bilidades. "O gestor também preci
sa ser capaz de ouvir os problemas 
de cada um e dar diretrizes para le
var em frente essas situações. Ele, so
zinho, não vai conseguir 'carregar' a 
escola. Por isso, precisa criar esse mo
vimento de união, de parceria, parti
cipação e colaboração por parte de to
dos", ressalta.

A coordenadora Rosane salien
ta, ainda, que, assim como o gestor, 
a equipe de trabalho também preci
sa ser comprometida com os objetivos 
da instituição: "para que um gestor 
seja eficiente, ele precisa articular-

-se com uma equipe de trabalho que 
compartilhe das expectativas da co
munidade escolar e não de interesses 
próprios. Uma gestão que trabalhar 
em proveito próprio acaba por isolar- 
-se e, consequentemente, não logra
rá atingir as metas que são coletivas."

PROJETO PEDAGÓGICO E 
IDENTIDADE ESCOLAR 
A comunicação e a troca contínua 
de experiências entre o gestor e sua 
equipe acontecem desde o compar
tilhamento de ideias no cotidia
no escolar até a tomada de decisões 
fundamentais, como o desenvolvi
mento do projeto político-pedagógi- 
co e, consequentemente, a formação 
da identidade da instituição. "Para o 
gestor formar a identidade da esco
la, ele não pode abrir mão do projeto 
pedagógico. E esse projeto é sempre 
feito de forma compartilhada, soli
dária, com a participação de todos - 
desde professores e alunos até pais e 
comunidade do entorno da escola", 
explica Helena.

O projeto deve ser reavaliado 
continuamente para que sejam re
forçadas as atitudes que deram cer
to e corrigidas as que não obtiveram 
êxito. A discussão é permanente pa
ra que os resultados sejam alcan
çados. "Para que um projeto polí- 
tico-pedagógico possa superar as 
práticas existentes e atingir os seus 
objetivos é preciso promover a parti
cipação, o diálogo, o compromisso e 
diminuir a distância entre o que fa
lamos e o que fazemos, na busca pe
la coerência", frisa Rosane.

Se a escola tiver um projeto pe
dagógico bem construído, de modo 
compartilhado, ela tem maior faci
lidade para resistir às contínuas al
terações de políticas educacionais 
que acontecem no Brasil. "Hoje, te
mos políticas educacionais que mu

dam conforme muda o governante. 
Se a escola tiver um projeto bem fei
to, ela conta com uma ampla pauta 
de discussões e consegue adaptar- 
-se melhor às mudanças. Isso tudo é 
o que vai dando a feição da escola, 
sendo assim construída a identidade 
da instituição", diz Helena.

GESTOR COMPLETO 
Para conquistar o apoio e estimu
lar o comprometimento sincero da 
equipe com os objetivos da escola, 
o gestor escolar precisa ser hábil e 
eficiente em sua função. Para isso, 
precisa contar - e desenvolver - ca
racterísticas que lhe darão mais ca
pacidade e credibilidade para reali
zar o seu trabalho. Rosane resume 
que o gestor "precisa possuir o per
fil de liderança, sem que ela seja im
posta ao grupo".

Para Helena, é fundamental o 
gestor ser uma pessoa dinâmica e 
que saiba realizar planejamentos 
adequados para não reagir apenas 
passivamente aos problemas. "Não 
pode ser uma pessoa que espera que 
os outros façam por ele. Ele precisa 
buscar alternativas de soluções pa
ra os problemas percebidos, diagnos- 
ticando-os adequadamente e bus
cando alternativas para resolvê-los". 
Ela ainda ressalta que é necessário 
o gestor possuir profundo conheci
mento das políticas públicas e, prin
cipalmente, grande disposição para 
estudar tudo o que se refere à área de 
gestão. "As discussões [sobre as polí
ticas públicas] precisam ser acom
panhadas e as consultas aos órgãos 
competentes precisam ser feitas. Se 
uma política pública for tomada ape
nas como 'leia e cumpra-se', ela não 
vai surtir efeito de mudança. A mu
dança requer compreensão da tota
lidade por todos os sujeitos envolvi
dos", complementa Rosane.
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Caixa de texto
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 8, n. 94, p. 30-32, mar. 2013.




